2017-18 UR Başkanı Ian Risely: “Rotary Fark Yaratır”

U

luslararası Rotary'nin
Bölgelerinde
2017-18
döneminde görev üstlenecek guvernörlerin eğitimi ile ilgili düzenlenen Uluslararası Asamble 15-20 Ocak tarihleri arasında ABD'nin San Diego kentinde
yapıldı. Dünyadaki tüm bölgelerden
gelen guvernör ve eşlerinin katıldığı
toplantı, 2017-18 döneminde Uluslararası Rotary'nin başkanlığını üstlenecek olan Avustralya'lı Ian H.S.
Risely'nin yeni dönem temsını açıkladığı konuşmasıyla başladı. Riseley
döneminde kullanılmak üzere "Rotary Making a Difference" temasını seçtiğini açıkladı. Türkiye'deki üç bölgeyi temsilen
asamblede bulunan gelecek dönem guvernörlerimiz, 2420. bölgeden
Kaan Kobakoğlu, 2430.
bölgeden Serdar Ünlü
ve 2440. bölgeden Lütfi Demir temanın Türkçede kullanımını "Rotary
Fark Yaratır" şeklinde uygulamaya karar verdiler.

Asamblenin açılış oturumunda
konuşan Riseley Rotary'nin hedefi
olan "Sürdürülebilir Hizmet" için çevrenin korunması ve iklim değişikliklerinin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.
Avustralya'nın Victoria Eyaletinin Sandringham Rotary Kulübü
üyesi olan Riseley, başkanlığı döneminde kullanacağı "Rotary Fark Yaratır" temasını açıkladıktan sonra
çevrenin bozulması ve küresel iklim
değişikliklerinin herkes için ciddi
tehdit oluşturduğuna değindi.
Bu iki olgunun,
en korunmasız olan ve

Rotary'nin de en en büyük sorumluluğunu yüklendiği kesimleri en fazla
etkilediğini belirten Risely, buna rağmen çevre sorunlarının Rotary'nin
gündeminde yeterince kendisini ön
plana çıkarmadığı kanısını taşıdığını belirtti. Riseley, "Halbuki Birleşmiş
Milletlerin 'Tehditler, Meydan Okumalar ve Değişim' panelinde çevre bozulması konusu en önemli tehditlerden
biri olarak algılanmaktadır" dedi. Riseley, çevrenin sürdürülebilirliğinin
artık Rotary'nin ilgi alanı olmadığını
söylemenin zamanı geçmiştir diyerek
kulüpleri bu alanda aktif olmaya davet etti.
Kulüplere yaptığı çağrıda, Riseley tüm kulüplerin, yeni dönemin
başlangı tarihi olan 1 Temmuz ile
"Dünya Günü" olan 22 Nisan 2018
arasında farkındalık yaratarak her
üye için bir ağaç dikmelerini istedi.
Riseley, ağaçların karbon dioksiti ve diğer
sera gazlarını azaltarak
küresel ısınmanın yavaşlamasına destek
olduklarını belirtti.
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Yapılacak olan bu çalışmaların,
ekilecek olan 1.2 milyon ağacın çevrede yaratacağı faydadan daha fazla
olacağına inandığını belirten gelecek dönem başkanı, bunun sonucu
Rotary'nin sadece gezegenimizdeki
insanlara olan sorumluluğunun dikkate alınmasının yanı sıra, gezegenimiz için de sorumluluk taşıdığının
göstergesi olacağını belirtti.

Rotary'nin geleceğini
güven altına almak

UR Gelecek Dönem Başkanı Ian Riseley ve eşi Juliet Asamble'de katılımcıları selamlıyor

John F. Germ, 2016-17 UR başkanı ve eşi Judy (orta solda) ve Ian H.S. Riseley, 2017-18 UR
Başkanı, ve eşi Juliet Uluslararas ıAsamble'nin açılış oturumunda., 16 Ocak 2017, San
Diego, Kalifornia, ABD.

John F. Germ, 2016-17 UR Başkanı, Uluslararası Asamble'nin açılış oturumunda
katılımcılara hitap ediyor. 16 January 2017, San Diego, Kalifornia, ABD.
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2017-18 dönemi guvernörlerine
hitaben yaptığı konuşmada, Riseley
kulüplerin cinsiyet dengesini iyleştirmelerini ve üyelerinin yaş ortalamasını indirmeleri gerektiğini söyledi.
Bundan 10 yıl önce Rotary'de kadınların oranı %13 iken, bugün bu oran
%22'ye yükselmiştir diyen Riseley, bu
eğilimin devam etmesi durumunda
ancak 30 yıl içinde cinsiyet eşitliğinin
sağlanabileceğini belirterek "30 yıllık
bir süre beklemek, yaşadığımız dünyayı yansıtacak bir Rotary 'yi oluşturmak
için çok uzun bir süredir. Bu konuya hemen şimdi öncelik vermeliyiz" dedi.
Asambleye katılan 539 guvernörden sadece 103'ünün kadın olduğunu
ifade eden Riseley, "Rotary'de bu tür
kadınlara ihtiyacımız var, Rotary'nin
tüm toplumlarımızın tüm üyeleri ile temas kurmasını, Rotary'yi onların nezdinde temsil etmesini ve daha iyi hizmet etmesini sağlayacak bu kadınlarımızdır" dedi.
Riseley, kulüplerin genç üyeleri
bünyelerine katmak için yönetemler
bulmalarının da kaçınılmaz olduğuna inandıığını söyledi. Bugünkü
durumda Rotary'de kayıtlı bulunan
üyelerin sadece %5'i 40 yaşın altında
bulunuyor. Üyelerin çoğunluğu ise
60 yaşın üzerinde.
Riseley, Rotary için 10-20 yıl ileriye baktığımızda, hızlı bir şekilde ve
işi ciddiye almayarak genç üyeleri saflarımıza katmazsak nasıl bir Rotary
ile karşı karşıya kalacağımızı ciddi

olarak düşünmeliyiz dedi. Kulüplerin bu yıl kendi kararları çerçevesinde farkındalık yaratacağını belirten
Risely, ancak ileriye dönük güvenli
bir gelecek oluşturmanın küresel ölçüde bir ekip çalışması ile mümkün
olabileceğini ifade etti.
"Yanlız başına yapabileceklerimizden çok daha fazlasını beraberce yapabileceğimizi biliyorum" diye gelecek
dönem guvernörlerine seslenen Riseley, "Hepinizin bu takım çalışması
ruhunu ve işbirliğini her an aklınızda
tutmanızı ve bölgelerinize geri döndüğünüzde bunu tüm Rotaryenlere aşılamanızı istiyorum" dedi.
Dönem teması ve hedefleri ile
ilgili olarak görüşlerini açıklayan
Türkiye'nin gelecek dönem guvernörleri, Uluslararası Rotary Yeni Dönem Başkanı Riseley'in işaret ettiği
konular üzerine çalışmaları hızlandıracaklarını söylediler. Küresel ısınma
ve çevre kirliliğiyle mücadeleye ağırlık vereceklerini belirten gelecek dönem guvernörleri, "Yeni dönemde de
topluma yönelik projelerimizi yaşama
geçirmeye devam edeceğiz. Küresel ısınma ve çevre kirliliği gezegenimizi tehdit ediyor. Gerek ağaç dikerek, gerek
atmosfere gaz salımının azaltılmasına
yönelik kulüpler bazındaki çalışmalarımızı sıklaştıracağız" dediler.
Asamble programında ele alınan
önemli konulardan biri de hemen hemen her oturumda tartışılan "Rotary
Partnerleri ve Hizmet Projeleri" idi.
Hepimizin bildiği gibi Rotary geniş
kapsamlı projeler başta olmak üzere
bir takım organizasyonlarla işbirliği
içine girip, kapsamın daha anlamlı ve
yaygın olmasını sağlamanın etkinliği
arttıracağı görüşünü savunuyor. Bu
nedenle de Uluslararası Asamblede
bu konu ile ilgili başta Genel Sekreter John Hewko olmak üzere, Ian
Riseley'nin eşi Juliet ve bir çok konuşmacı oturumlarda katılımcılara
hitap ettiler.
Riseley, ayrıca guvernörlere da-

(California'nın San Diego Kentinde yapılan Uluslararası Rotary Asamblesine
bölgelerimizi temsilen 2017-18 Gelecek Dönem Guvernörleri ve eşleri katıldılar. 2420.
Bölgeden Kaan ve Esra Kobakoğlu (üstte), 2430. Bölgeden Serdar ve Nilüfer Ünlü
(ortada), 2440. Bölgeden Lütfi ve Nurten Demir (altta) yukarıdaki resimlerde Başkan Ian
Riseley ve eşi Juliet ile görülüyorlar.
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2017-18 Dönemi UR Balkanı Ian Riseley'nin
eşi Juliet Riseley, Partnerler Genel Açılış
Oturumunda hazeruna hitap etti.
17 Ocak 2017, San Diego, Kalifornia, ABD.
UR Genel Sekreteri John Hewko (solda) ve Yasmeen Baboo (Partner Programı Destekçisi )
oturumların 2. bölümünde Değişim için Ortaklık ve Strateji konularına değindiler.

Uluslararası Asamblenin en ilginç yanlarından biri, dünyanın muhtelif ülkelerinden
gelmiş olan guvernörlerin yerel giysilerle biraraya gelmeleridir. Gelecek dönem bölge
guvernörlerimiz de bu seremonide yer aldılar. 2440. Bölge GLDG'müz Lütfi Demir ve
eşi Nurten Hanım havayolu şirketinin azizliğine uğradıkları için valizlerine zamanında
kavuşamadılar ve maalesef günlük kıyafetleri ile aktiviteye katıldılar.
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ğıttığı el broşürleriyle bölge ve kulüplerden isteklerini sıraladı. Bunlar arasında Rotaryenlerin ve kulüp
başkanlarının dikkat etmesi gereken
aşağıdaki maddeler bulunuyor:
✔ Rotary Club Central'ı kullanarak hizmet projeleri ve gönüllü olarak
harcanan zamanın kaydedilmesi,
✔ Club Central'i kullanarak en
az 10 yeni hedefin belirlenmesi,
✔ Kulübün stratejik planının
güncellenmesi ya da yoksa geliştirilmesi ve Rotary Club Central'i kullanarak başarıların raporlanması,
✔ Net üye artışı sağlanması. 50
üyeye kadar olan kulüplerin 1 Temmuz 2018'e kadar 1 Temmuz 2017'ye
göre en az net 1 üye alması, 50'nin
üzerinde üyesi olan kulüplerin ise 1
ve daha fazla net üye sağlamaları ve
bunu Rotary kayıtlarına geçirmeleri,
✔ Kadın üye sayısında net artış
sağlamaları; 50 ve altında üye sayısı
olan kulüplerin an az bir kadın üye,
51 ve üstündekilerin ise en az iki kadın üye almaları,
✔ 40 yaşın altındaki üye sayısında net artış sağlamaları,
✔ Üyeleri kulüp toplantıları dışında aktivitelere angaje etmeleri.
Yukarıdaki direktifler doğrultusunda, gelecek dönem, hizmet damgasının yaygın olarak basılacağı bir
görünüm arzedecek gibi gözüküyor.

